Aankondiging voor de

Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen
Georganiseerd door Koninklijke Watersport Vereniging Langweer i.s.m.
de Stichting Zeilschoolkampioenschappen
van 9 tot 10 oktober 2010 op de Langweerder Wielen
______________________________________________________________________________________
1.
1.1
1.2

1.3

DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen.
Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het
Watersportverbond Appendix S, inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het
Watersportverbond, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen, de
Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.
De wijzigingen op de RvW & en in de SWB zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden
vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

2.
2.1

RECLAME
Er mag geen reclame op de schepen gevoerd worden

3.
3.1

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor Nederlandse Zeilscholen die zijn aangesloten bij de CWO en
lesgeven in de kielboot discipline. Daarbij zal de publicatie in het Jaarboek van de CWO als leidraad
dienen voor uitnodigingen.
Deelnamegerechtigde boten(teams) kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier in te
vullen en het samen met het vereiste inschrijfgeld op te sturen naar Stichting Nederlandse Zeilschool
Kampioenschappen. De inschrijving en betaling moeten voor 5 september 2010 bij de stichting
ontvangen zijn
Inschrijving is alleen mogelijk met een team van 12 deelnemers (= 4 schepen). Er is een maximum
van 20 deelnemende zeilscholen waarbij de volgorde van inschrijving telt. Bij inschrijving van
dubbele teams gaan de inschrijving van enkele teams voor.
Na de sluitingsdatum worden geen inschrijvingen geaccepteerd.
Het formulier te sturen naar het secretariaat van de SZK; It String 7, 8511 AB, Goingarijp. Of per
fax: 0566-689452 of per Email: info@garijp.nl. Het inschrijfgeld voor het zeilevenement overmaken
naar: Postbank rek. 7853577 t.n.v. SZK

3.2

3.3
3.4
3.5

4.
4.1

INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgeld is 675,- per zeilschoolteam (4 valken). Inbegrepen zijn de huur van de
boten, deelname aan de wedstrijden, ontbijt, lunch en diner op de zaterdag, het feest op
zaterdagavond en het ontbijt en de lunch op zondag. Het inschrijfgeld dient te worden betaald aan
de stichting Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen.

5.
5.1

KWALIFICATIES EN FINALES
De wedstrijdserie zal bestaan uit 3 kwalificatie wedstrijd en in poules en finale wedstrijden in een
Gold- en Silverfleet.

6.
6.1
6.2
6.3

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Registratie: vrijdag 8 oktober vanaf 20.00 uur.
Data van de wedstrijden: Zaterdag 9 oktober: 3 wedstrijden en Zondag 10 oktober 2 wedstrijden
De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 09:25 uur.

7.
7.1

METING
Niet van toepassing

8.
8.1

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 8 oktober bij aanmelding.

9.
9.1
9.2

LOCATIE
Aanmelding en wedstrijdkantoor is gevestigd in Eetcafé de Wielen, Stevenshoek 23 te Langweer.
Wedstrijden zullen worden gevaren op de Langweerder Wielen.

10. BANEN
10.1 De te zeilen banen zullen in de wedstrijdbepalingen worden aangegeven.
11. STRAF SYSTEEM
11.1 Beslissingen van het protestcomité zijn bindend, daar de polyvalk geen eenheidsklasse is en
derhalve de Zeilraad daarom geen uitspraken doet.
12.
12.1
12.2
12.3

SCOREN
Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
Indeling Gold en Silver en aftrekwedstrijden zullen worden beschreven in de wedstrijdbepalingen.
Indien niet voldoende wedstrijden kunnen worden voltooid op zaterdag om een indeling in Gold- en
Silverfleet te maken, worden de poule-wedstrijden op zondag voortgezet en geen Gold- en Silverfleet gevaren

13. HULPSCHEPEN
13.1 Hulpschepen moeten kenbaar zijn door een vlag van de Zeilschool.
14. BOTEN
14.1 Boten worden door de organisatie beschikbaar gesteld en moeten op de hun toegewezen plaats
liggen.
15. BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
15.1 Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.
16. DUIKUITRUSTING EN KUNSTSTOF BADEN
16.1 Onderwater ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde
van de wedstrijdserie.
17. RADIOCOMMUNICATIE
17.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen
die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.
18. PRIJZEN
18.1 Voor de NZK worden e volgende prijzen ter beschikking gesteld: Individuele prijs voor de beste boot
in het klassement na drie wedstrijden (zonder aftrek) & Teamprijzen in de Goldfleet, een 1e, 2e en
3e prijs voor de winnende teams. In de Silverfleet, een 1e, 2e en 3e prijs voor de winnende teams.
18.2 De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijden op zondag plaats in de
Hotel de Wielen.
19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
19.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 Regels voor
Wedstrijdzeilen, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met
of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
20. SCHADE
20.1 In geval van schade geldt een eigen risico van € 250,- per boot per gebeurtenis. Bij het afhalen van
de schepen moet een borg van € 500,- worden betaald. Deze borg wordt aan het einde van het
weekend weer terug betaald als er schadevrij gevaren is.
21. OVERIGE INFORMATIE
21.1 Mogelijkheden voor slapen: Villapark Langweer: www.villaparklangweer.nl of 0513-499738; De Hoek
Recreatie: www.dehoek-watersport.nl of 0513-499116; VVV Langweer-Joure: www.joure.nl of 0513416030
21.2 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Stichting Nederlandse Zeilschool
Kampioenschappen of KWV Langweer

